המכללה האקדמית ספיר )ער(
הנציבות להטרדה מינית

מכללת פיר מקפידה על שמירת ביבה אקדמית ,הוגנת ,מכובדת ומכבדת,
והיא נוקטת באמצעימ העומדימ לרשותה על מנת למגר תופעה פ ולה זו.
עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח " :1998 -הטרדה מינית" הינה אחת מאילו:
 חיטת אדמ לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 מעשה מגונה.
 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהאדמ אליו מופנות ההצעות ,הראה שאינו מעוניינ בהנ ,ואולמ ,אינ
צורכ להראות אי ה כמה במקרימ של ניצול יח י מרות בלימודימ במו ד להשכלה גבוהה או ניצול
יח י מרות ,תלות ,חינוכ בקטינ ,ח רי ישע או מטופלימ.
 התייח ויות חוזרות למיניותו של אדמ ,אפ שהאדמ אליו מופנות ההתייח ויות הראה שאינו מעוניינ
בהנ ואולמ ,אינ צורכ להראות אי ה כמה.
 התייח ות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו של האדמ.
 פר ומ תצלומ ,רט או הקלטה של אדמ )לרבות עריכה ובלבד שניתנ לזהות את האדמ( המתמקד
במיניותו ,בנ יבות בהנ הפר ומ עלול להשפיל אדמ או לבזותו ,ולא ניתנה ה כמתו לפר ומ.
)תיקונ מ פר  ,10התשע"ד .(2014

"התנכלות" היא פגיעה מכל וג שהוא שמקורה בהטרדה מינית ,או בתלונה או בתביעה,
שהוגשו על הטרדה מינית:
ביח י עבודה :התנהגות  /מעשה של מעביד או ממונה מטעמו הפוגע בעובד או בדורש עבודה כאשר מקור
הפגיעה הוא הטרדה מינית ,או בשל תלונה  /תביעה משפטית בשל התנכלות או יוע של עובד לעובד אחר
בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות .
בלימודימ :התנהגות או מעשה של גורמ אוניבר יטאי ,בינ אקדמי ובינ מנהלי ,הפוגע ב טודנט או תלמיד
כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית ,או בשל תלונה  /תביעה משפטית בשל הטרדה מינית או התנכלות.
התקנונ קובע דרכימ למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופנ הטיפול בהנ .הוראות החוק והתקנונ
יועמדו לעיונ במחלקות ,ב פריות ובאתרי המכללה.
בכל מקרה של הטרדה או התנכלות על רקע מיני ניתנ לפנות לנציבת תלונות לעניינ הטרדה מינית .עובדימ,
מרצימ ו טודנטימ היודעימ על הטרדה או התנכלות של עמית ,עובד או טודנט  -יכולימ לפנות גמ המ
לנציב/ה.
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